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على دعم وتنمـية المجتمـعات المحلـية، فـقد أطلـقت برـنامج  والتـعاون اـلدولي  حرصـــــاً من وزارة التخطيط     
المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي تعزيز اإلنتاجية (إرادة) بهدف تـشجيع إقامة  

  .يعاني منها الشباب األردني

  تقديم أفكار مشاريع مقترحةبهدف    وزارة التخطيط والتعاون الدوليأعدت هذه الدراسة األولية بتكليف من      
دون تحليل  لية لفكرة المـشروع  للفئات المـستهدفة في المجتمعات المحلية تتـضمن تحليل النواحي الفنية والتموي

إن هذه الدراســة مما يعني    لحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشــروعل ةلنواحي المالية و الســوقية الالزما
هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي الفنيـة وحجم االستثمار الالزم لتنفيذ فكرة المشروع بهدف إطالع 

  .المستثمرين المهتمين على التكاليف االستثمارية الالزمة لتنفيذ المشروع 

ــة (إرادة     ــــ ) في مختلف محافظات لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــ
المجتمـعات المحلـية من المشـــــاريع    واحتـياجات وألوية المملـكة من حـيث اقتراح أفـكار مشـــــاريع  تتـماشـــــى  

  .الصغيرة والمتوسطة

، وقد تم الحرص أن تكون البيانات والمعلومات الواردة في برنامج إرادةقام بإعداد هذه الدراـسة مـستـشارو      
  الدراسة واقعية ما أمكن. 

وـسعياً ألن تكون البيانات الواردة في الدراـسة واقعية ما أمكن، فقد قام الفريق االـستـشاري بزيارات ميدانية      
علماً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير  لمشـاريع ومؤسـسـات وموردين ذات عالقة بفكرة المشـروع،  

المسـتثمرين المهتمين بهذه الفكرة بطلب حجم السـوق المتوقع  تم اسـتثناؤها من هذه الدراسـة لحين تقدم  
ــروع ــادية للمشـ ــة جدوى اقتصـ ــوق    ،لمراكز إرادة إلعداد دراسـ وذلك لكون اإليرادات المتوقعة وحجم السـ

اهمة الذاتية لصـاحب  المتوقع ترتبط بعدة عوامل منها تحديد الموقع وقيمة اإليجارات وحجم االقتراض والمـس
ــرائية للفئات ا ــروع والقدرة الشـ ــعب التنبؤ  المشـ ــافة لعدة عوامل أو ظروف يصـ ــتهدفة وغيرها باإلضـ لمسـ

باتجاهاتها.  مما يستدعي من المستثمرين المهتمين بعد االقتناع بفكرة المشروع التوجه لمراكز إرادة  والتقدم  
  بطلب إلعداد دراسة الجدوى االقتصادية الكاملة للمشروع المقترح. 

ــة (إرادة) لتقديم أية مساعدة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصا     ــ ل بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي
  تحتاجونها لتطوير األفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع .

  

  مركزاً. 26تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية ( إرادة ) في كافة مناطق المملكة وعددها 

  

  مركز لديك) (بادر باالتصال بأقرب  
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  المحتويات 
          المقدمة  أوال : 

  مبررات وأهداف المشروع ثانيا :

  منتجات المشروع  ثالثا: 

  النواحي القانونية لفكرة المشروع رابعا: 

   الدراسة الفنية لفكرة المشروع خامسا: 

  مراحل التصنيع. 1

  المساحة والموقع. 2

   البناء وتعديالت البناء. 3

  والمعداتاآلالت .  4

  األثاث والتجهيزات. 5

  . وسائط النقل6

  . التكاليف اإلجمالية للموجودات الثابتة7

  . اإلدارة والعمال8

  . المواد األولية ومستلزمات الخدمة9

  . مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل10

  . رأس المال العامل11

  اآلثار البيئية لفكرة المشروع سادسا:

  اإلجمالية للمشروعسابعا: التكاليف 

  ثامنا: وسائل تمويل المشروع
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 ملخص المشروع

 لكترونية مكتبة اال فكرة المشروع المقترحة 

 كتب االلكترونية  منتجات المشروع 

 خدمي   تصنيف المشروع 

 2 عدد األيدي العاملة 

  حجم االستثمار الكلي لفكرة المشروع

  التكلفة بالدينار األردني   البيان

 7,350 الموجودات الثابتة 

 1,000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 2,205 رأس المال العامل 

 10,555 المجموع الكلي لحجم االستثمار 
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 أوالً : مقدمة

في جميع المجاالت مثل: الثقافة والفن والرياضة  هي عبارة عن غرفة رقمية تحتوي على مجموعات من الكتب   

انشاء مكتبة الكترونية متكاملة لبيع وقراءة  فكرة    روغيرها. وتدووالسياسة والتاريخ والتكنولوجيا واالقتصاد  

الدورية  الكتب   والروايات والمجالت  االدبية  الكتب  المجاالت، مثل  السياسية  االلكترونية في جميع  والكتب 

والت وغيرها  ةواالقتصادياريخية  والفنية  والهندسية  والطبية  والتكنولوجية  بعض  والعلمية  توفي  يمكن  كما   ،

والمؤثرات الصوتية وبعض الخدمات  الوسائط الرقمية االخرى ، مثل: الفيديوهات والمقطوعات الموسيقية  

الكتب   على  المتزايد  الطلب  تغطية  الى  المشروع  ويهدف  االخرة  المؤلفين    ة اإللكترونيالرقمية  لمختلف 

  . والناشرين 
  

  ثانيا : مبررات وأهداف فكرة المشروع 

    االلكترونية مهمة مع توسع االنترنت وشبكة الويب العالمية بسرعه كبيرة اصبحت المكتبات 

  تحقيق دخل جيد لصاحب المشروع.  - األهداف : 

  توفير فرص عمل في منطقة عمل المشروع   -   

  

  ثالثا: منتجات المشروع

واالقتصاد  وقراءة  بيع   والتكنولوجيا  والتاريخ  والسياسة  والرياضة  والفن  الثقافة  المجاالت  جميع  في  كتب 

  وغيرها. 

  

  

 القانونية لفكرة المشروع المقترحة رابعا: النواحي 

أمانة عمان الكبرى، وزارة البيئة ، المؤسسة العامة  على الموافقات الالزمة من    سيحتاج المشروع للحصول 

  لترخيص وتسجيل المشروع.  للغذاء والدواء إضافة الى وزارة الصناعة والتجارة
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 المقترحة خامسا: الدراسة الفنية لفكرة المشروع 

والمنافسين في مجال بيع الكتب االلكترونية واحدة من اهم الخطوات التي يجب  دراسة السوق تعتبر سيتم  

مشروع مكتبة الكترونية، يمكنك اجراء بحث شامل عن   بإنشاءوضعها في االعتبار، عندما يتعلق االمر  

حديد عدد االشخاص الذين يبحثون عبر  لمعرفة المجاالت التي يكثر عليها الطلب وتسوق الكتب االلكترونية 

  عن الكتب االلكترونية بمختلف المجالت. االنترنت  
  

  :المساحة والموقع ) 1(

  . في احدى المدن الرئيسيةويفضل تأسيس المشروع    2م70يجب اال تقل مساحة الموقع عن 
  

  

 :البناء وتعديالت البناء ) 2(

سيحتاج موقع المشروع الى بعض تعديالت البناء من تمديدات كهربائية وصحية حيث من المتوقع أن تبلغ  

  . دينار 900نحو تكلفتها  

  :اآلالت والمعدات  ) 3(

ــغيل بحوالي   ــية مع التركيب والتش ــاس هو  دينار توزعت كما    3,450قدرت تكلفة التجهيزات والمعدات األس

  -مبين بالجدول أدناه:

  ) 1جدول رقم (

  األجهزة   تكلفة الوحدة/دينار   العدد   التكلفة /دينار 
   جهاز كمبيوتر   500  6  3000
   طابعة  150  3  450

  المجموع   3450
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 :األثاث والتجهيزات والديكورات ) 4(
  

ومكيفات  المشروع  ونظام الكاميرات والمراقبة    ادارية  إضافة الى تجهيز مكاتب   والديكور  الديكور   وتشمل 

  . دينار  3,000حيث من المتوقع ان تبلغ تكلفتها نحو 

 وسائل النقل  ) 5(

  نظرا لطبيعة المشروع ال يحتاج الى وسائل نقل. 
  

 اإلجمالية للموجودات الثابتة التكاليف  ) 6(

  - :يلي   دينار توزعت كما   7,350بناء على ما تقدم تقدر تكاليف الموجودات الثابتة للمشروع المقترح بحوالي  

  ) 2رقم (جدول  
  نسبة االستهالك   التكلفة/دينار   البند

  %5  900  أعمال بناء 
  %10  3450  معدات الاآلالت و

  %15  3000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
    7350  المجموع 

  

  : لعمالااإلدارة و ) 7(

  - النحو التالي : موزعة من حيث الوظيفة والعدد علىفرص عمل  4 يوفر المشروع س

  ) 3جدول رقم (
  العدد   الوظيفة 

  1  مدير المشروع 
  1  مصمم  
  2  تسويق موظف  

  4  المجموع 
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 مستلزمات الخدمة  و  المواد األولية ) 8(

التي يجب  المكتبة االلكترونية يجب تعبئة المكتبة بالكتب والروايات  وفقا لنوعية وطبيعة الكتب الي ستوفرها في  

    ان تحتوي على مزيج واسع وفريد من الكتب االلكترونية .

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  

حيث من المتوقع  والموافقات الالزمة من الجهات ذات العالقة  سجيل والترخيص والتنقالت وتشمل مصاريف الت

  . دينار ، سيتم اطفاؤها خالل السنة األولى من التشغيل 1,000أن تبلغ نحو  
  

  : رأس المال العامل ) 9(
 

من المتوقع أن يبلغ رأس المال العامل للسنة التشغيلية األولى من عمر المشروع والذي يشمل المواد األولية  

% من اجمالي الموجودات الثابتة للسنة التشغيلية  30  والبضاعة الجاهزة إضافة الى مصاريف التشغيل نحو 

  . دينار 2,205األولى من عمر المشروع أي ما يعادل نحو 
  

 سادسا: اآلثار البيئية لفكرة المشروع المقترحة 

  . ال يوجد تأثير على البيئة  

  

  المشروع المقترحةسابعا: التكاليف اإلجمالية لفكرة .

  يبين الجدول التالي التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترح: 
  

  ) 4رقم (جدول  
  التكلفة/دينار   البند

  900  أعمال بناء 
  3450  معدات الاآلالت و

  3000  وديكورات   أثاث وتجهيزات 
  7350  إجمالي الموجودات الثابتة 

  1,000  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 
  2,205  المال التشغيلي رأس 

  10,555  التكاليف اإلجمالية للمشروع
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  :وسائل التمويل ثامنا: 
  

وال تتضمن دراسة مالية للمشروع تبين مصاريفه وإيراداته  كون الوثيقة قيد البحث هي مقترح لفكرة مشروع  

 . الجدوى االقتصادية النهائيةلن يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إال بعد التوجه لمراكز إرادة إلعداد دراسة 

 


